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s e s framställning till llands landsting med 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskaps lagen om kommunal be skattning i land ska- ', 

pet Åland. 

Vid inkomstbeskattningen och kommunalbeskattningen i riket f år 

J.963 tillämpas ett nytt förfarande beträffande värdet av det arb e en 

~antbrukare och hans familjemedlemmar utfört till förmän för 

tens skogshushållning. Finansministeriet har den 12.5.1964 utfärdat cir

lär härom till skattenämnderna (Bilaga 1). För att anpassa det nya 

i landskapet gällande bestämmelserna för fastställande 

~v husbondelönen vid kommunalbeskattningen har landskapsstyrelsen upp

gjort föreliggande förslag till ändring av landskapslagen om kommunal

eskattning. Samtidigt har i lagen föreslagits ett par andra ändringar 1 

aa.r oklarhet uppstätt vid den praktiska tillämpningen. De om ör 

~ramställningen tvenne hemställningar av Landstinget rörande ändringar 

av kommunal be skattningen. 

Enligt den princip, som införts i riket, skall arbete till förmån 

ör den egna skogshushållningen icke inräknas i den av finansministeri-

~t fastställda husbondelönen, utan observeras som en särskild inkomst, 

~pskattad till belopp, som för samma arbete bort erläggas åt avlönad 

rson. Härvid skall arbetsvärdet beräknas enligt antalet använda ar

::tletsdagar och den dagspenning1 som utgår per arbetsdag. Omfattar hus

ndens arbete till förmån för skogshushållningen mer än 30 arbetsda

';!:ar, kan på större lägenheter den skattbara husbondelönen i skälig mån 
;liänkas. 

Landskapsstyrelsen föreslärt att 4 § 7 mom. 3 punkten i kommunalbe

attningslagen ändras så, att motsvarande justering nedåt av husbonde

en skall möjliggöras även i landskapet. Beträffande själva beräknin-

n av arbetsinkomsten anser landskapsstyrelsens majoritet det icke 

enligt att utgå från antalet arbetsdagar, utan föreslår i stället 

t de virkesmängder, som skogsägaren avverkat 1 skall läggas till 

nd för beräkning av hans arbetsinkomst (4 § 8 mom.). I verkligheten 

föres ju praktiskt taget allt arbete i skogen som ackordarbete, och 

d deklarationen är det också mycket enklare att uppgiva de avverkade 

rkesmängderna än den tid det sammanlagt åtgått för avverkningen. De

arationsblankett m 22 för skatteåret 1964 är för övrigt redan sä av

ttad, att de totala vid leveransavtal avverkade mängderna böra uppgi

a, För att den av landskapsstyrelsen föreslagna beräkningen av ar

tsinkomsten skall kunna utföras fordras endast, att den skattskyldige 
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ytterligare uppger de virkesmängder, som eventuellt avverkats eller ut

drivits av lejd arbetskraft. Dä arbetsinkomsten slutligen uträknas med 

stöd .av de medelackordlöner, som landskapsstyrelsen använt vid beräk

ning av virkets rotpris, kommer skogsbeskattningen i sin helhet att i 

möjligaste mån basera sig pä verkliga förhållanden. 

I ett tillägg till 19 § 1 mom. b) punkten föres lås, att landskaps

styrelsen särskilt skall fastställa , vilka ackord löner som i medeltal 

kunna anses ha utgätt för olika skogsarbeten under avverkningsperioden . 

Härigenom kommer även skattenämnderna och de skattskyldiga enligt 17 

och 18 §§ att få uttala sig om dessa ackordlöner och därmed om grunder

na för beskattningen av det egna arbetet till förmän för skogshushåll

ningen. 

Beträffande ovan relaterade ändringsförslag har skattedirektören 

utlätit sig positivt, medan landskapsforstmästaren omfattat det med för

behåll , att värdet av husbondens arbete i skogen skulle uppskattas en

ligt de lägsta i landskapet gällande avtalslönerna . Då dessa löner emel-
1 

lertid förutsätta , att skogen är av högsta klass i fråga om täthet och 

kvistfrihet, och då lägre arbetslöner skulle medföra höjda rotpriser 

vid beräkning av skattekubikmeterns penningvärde, har landskapsstyrel

sen icke ansett det möjligt att realisera forstmästarens förslag. -

Redan i ett tidigare ske de har utlåtande om det nya systemet för tax e:

ring av husbondens arbete till förmån för skogsbruket inbe'gärts av 

Ålands Producentförbund och Skogsforskningsanstalten. Producentförbun

det har emellertid icke avgivit svar , och Skogsforsknings anstalten har 

ej velat taga ställning till frågan utan endast hänvisat till de utslag 

av högsta förvaltningsdomstolen, vilka nämnas i bilaga 1 till denna 

framställning • 

Enligt den före slagna ändringen av 4 § 8 mom. särski.ljes det egna 

arbetet till förmån för skogshushållningen från husbondelönen, som så

lunda skall avse endast inkomst av arbete inom den egentliga lanthus

hällningen . På grund härav har mindre omstiliseringar företagits i sam

ma paragrafs 5, 6, 9 och 10 moment. 

I detta sammanhang har landskapsstyrelsen även upptagit f rågan, på 

Vilket sätt större rättvisa för innehavare av jordar med olika avkast

ningsförmåga skulle kunna uppnås vid uppskattning av husbondelönen, var

om Landstinget hemställde vid vårsessionen år 1963 ef-ter att ha f örkas

tat en av landsting sman Rickard Lindroth framlagd lagmotion i ämnet (7/ 
1963). Landskapsstyrelsen har härvid funnit, att det nuvarande syste

met att beräkna husbondelönen efter lägenhetens areal odlad jord måste 

medföra betydande orättv isor jordbrukarna emellan. Exempelvis skulle 
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enligt de för år 1964 fastställda beskattningpgrunderna den beskatt

ningsbara jordbruksinkomsten (=husbondelönen + nettoavkastningen) på 

en hektar åker av 130 poängs bonitet (på Fasta Aland) bli endast 16 % 
högre än på en hektar av 70 poäng, ehuru bruttoavkastningen ofta blir 

mer än 50 % högre i det förra fallet . Då kostnaderna för bebrukn~ngen 

är minst lika höga för den svagare jorden, blir det ännu större pro-

centuell skillnad mellan själva jordbruksinkomsten i de båda fallen. 

Eftersom den nuvarande lagen icke ger möjlighet ät vare sig landskaps

styrelsen eller skattenämnderna att taga hänsyn till jordens olika av

kastningsf örmåga vid fastställandet av husbondelönen, under de t att 

den faktiska inkomsten av husbondens arbete uppenbarligen just är be-

:· , 1: ro ende härav , så har landskapsstyrelsens majoritet ansett det nödigt 

· :t att föreslå ändring av lagen även på denna punkt. I 4 § 5 mom. har in

förts ett tillägg, varigenom själva principen fastslås, att husbonde

lönen skall uppskattas med hänsyn tagen även till lägenhetens avkast

ningsf örmåga. Och då härför ej står till buds någon annan beräknings

grund än markens bonitet , har landskapsstyrelsen beslutat föreslå, att 

-.. -).r :1j 

. . ~l 

husbondelönen skall beräknas efter lägenhetens areal i skattehektar med 

stöd av de medelvärden som landskapsstyrelsen årligen fastställer. På 

grund härav har 4 § 6 och 10 mom. samt 19 § 1 mom. c, d och f punkterna 

ändrats. Detta förs l ag avviker från det fram till är 1962 gällande sys

temet däruti, att även naturlig äng och betesmark skulle - omräknade i 

skattehektar - beaktas vid beräkning av det egna arbetets värde. Land

skapsstyrelsen anser detta skäligt med hänsyn till de större möjlighe- 1 

ter som lägenheter med dylika ägoslag har att bedriva kreatursskötsel. 

Vid statsbeskattningen beaktas för övrigt också naturlig äng, då hus
bondelönen fastställes. 

8,. Li< ·T~1.• 

Landskapsstyrelsen avser att med övergängen till detta system endast : 

åstadkomma en ny och rättvisare fördelning av skattebördan olika jord

brukare eme llan och icke att påföra jordbruket totalt en större skatte- ' 

tunga . Vid fastställandet av beskattningsgrunderna för lantbruket tar 

nämligen landskapsstyrelsen endast hänsyn till dess totala avka8tning 

!i-<' 
'' J P 

. •' 

på Åland och de förändringar jordbruksinkomsten i sin helhet beräknas 

ha undergått sedan föregående år. Emedan antalet skattehektar i l and

skapet är betydligt större än antalet odlade hektar, sä kommer övergån

gen ti l l det nya systemet att i och för sig medföra en avsevärd sänk

ning av husbondelönen per skattehektar jämfört med den per areal hektar. 

Pä motsvarande sätt höjde landskapsstyrelsen husbondelönens hektarvärde , 

med 10 % från år 1961 till är 1962 enbart på den grund att antalet hek

tar, som husbondelönen skulle räknas efter, minskade med 10 % genom 
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1962 års lagändring. Någon annan orsak att ändra husbondelönen ansågs 

då icke föreligga. 

I finansministeriets anvisningar till skattenämnderna anges även 

vissa normer för sänkning av husbondelönen med anledning av att den 

skattskyldige i betydande utsträckning utfört arbete vid skog savverk

ning på lägenheten. För att landskapsstyrelsen skall kunna utfärda mot

svarande anvisningar på Åland, föreslås ett tillägg till 19 § 1 mom. c 

punkten~ 

:Beskattningen av specialodling., varom stadgas i 4 § 11 mom . , avser 

endast eventuell tilläggsinkomst utöver den normala avkastningen av å

kerjorden i fråga. Lantbrukaren påför es alltså i varje fall fastställd 

husbondelön och nettoavkastning för den areal , som tagits i anspråk för 

specialodlingen, även om denna helt slagit fel. Landskapsstyr elsen, 

som i denna fråga hört landskapsagronomen och skattedirektören, före

slår i 11 momentet en sådan ändring, ·att endas t den verkliga inkomsten 

av spe'cialodling blir beskattad. För att ett så dant förfarande skall 

vara möjligt, bör odlaren i sin deklaration uppgiva de faktiska inkoms

ter och utgifter, som direkt hänför sig till dylika odlingar. Detta sys 

tem kan vara värdefullt att pröva i försökssyfte med tanke på en fram

tida reform av hela lantbruksbeskattningen. - Av praktiska skäl och med 

hänsyn till husbehovsodlingar bör en lantbrukare beskattas särskilt för 

specialodlingar endast i fall deras sammanlagda areal uppnår ett visst 

minimum, som föreslås till 10 ar. 

Genom det nya systemet för beskattning av specialodlingar har stad

gandet i 19 § 1 mom. g punkten kunnat förenklas. Landskäpsstyrelsen har 

i detta sammanhang funnit skäl föreligga att framdeles beakta även vis

sa andra trädgårdsväxter än lök och gurka såsom specialodlingar. 

I 4 § 11 mom. stadgas i dess nuvarande lydelse även om särskild be

skattning av inkomster, vilka härröra av sådan produktionsverksamhet, 

som i normala fall icke förekommer på ett lantbruk. De'ssa stadganden 

ha i förslaget förtydligats och avskilts till ett särskilt moment. Som 

exempel på sådan binäring1 som här avses, kan nämnas idkande i större 

omfattning av svin- eller hönsskötsel med huvudsakligen inköpta foder

medel, sågning med husbehovssåg eller tillverkning av träflis för an

nat än eget behov samt rökning av kött, bakning av bröd, vävning av 
tyg eller tillverkning av möbler för avsalu. 

Enligt 10 § 3 punkten skall för underhällskostnad på fasti ghet få 

avdragas 1 i ett för allt högst 15 pro.cent av den beräknade avkastnin

gen, dock icke för lantbruksfastighet. Såvitt avdragsrätten gäller bo

stadshus, synes det oskäligt, att sådant avdrag icke får göras för 
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lantbruksfastighet. Landskapsstyrelsen föreslär därför, att stadgandet 

ändras så, att samma avdragsrätt skall gälla för bostadshus på lantbruk 

fastighet, medan underhållskostnader för andra byggnader, som använts 

för annan förvärvsverksamhet än lantbruk, skall få avdragas till deras 

verkliga belopp. 
Enligt 10 § 5 punkten gäller avdragsrätt för obligatoriska f örsäk

ringsavgifter, såsom folkpensionspremie, samt avgifter till arbetslös

hetskassor, arbetsgivares folkpensions- och barnbidragsavgifter samt 

skogsvårdsavgifter. Stadgandet om obligatoriska försäkringsavgifter är 
klinde 

oklart såtillvida, atv under detta begrepp/hänföras t.ex. obligatorisk 

trafikförsäkringsavgift för motorfordon. Dessutom är praxis vid be

skattningen, att försäkringsavgifter och liknande, som erläggas i sam

band med förvärvsverksamhet, äro avdragbara, medan samma slags··,avgif

ter erlagda t.ex. i samband med den skattskyldiges eget egnahemsbygge 

eller i samband med rörelses kapitalutgifter icke berättiga till avdrag 

(HFD 1959 II 505 1 1957 Il 250). De ovannämnda sociala utgifterna äro 

emellertid kostnader för inkomstens förvärvande, ifall de utgått för i 

Bn skattskyldiges näringsverksamhet arbetande personer, och kunna så

avdragas enligt 8 § 1 mom. I 10 § 5 punkten borde därför upp

;tagas blott den skatt skyldige s personliga folkpensions- och s jukf örsäk

ävensom skogsvårdsavgiften och avgifter till arbetslös-

X X X X 

Vid Landstingets vintersession år 1962 motionerade landstingsman 

Lindfors om avdragsrätt för avlönande av hemhjälp i sådana fall, 

där detta är nödvändigt för att bereda föräldrar möjlighet att lämna 

hemmet för förvärvsarbete. Landstinget omfattade en hemställningskläm 

~ed uppdrag till landskapsstyrelsen att vid nästa revision av kommunal
skattelagen såvitt möjligt beakta det i motionen ingående förslaget. 

I inkomstbeskattningen gäller det som en allmän princip, att lev

nadskostnader icke skall få avdragas. I det fall, att en familj anli

tar hemhjälp enbart för bekYäflilighets skull, är det fråga om en levnads

kostnad, som alltså icke bör få avdragas i beskattningen. Numera är 

det dock alltmer vanligt, att båda föräldrarna har förvärvsarbete och 

ärför, om barnen är smä, är tvungna att anställa hemhjälp. ·r fråga om 

ersoner i de lägre inkomstgrupperna torde utgifterna för hemhjälp kun

betraktas som kostnader för inkomstens förvärvande. Men många fa

~iljer med betydande inkomster utnyttja också dessa möjligheter för att 
h6ja sin levnadsstandard. 

Av det ovansagda torde framgå, att beviljande av avdragsrätt för 
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hemh j älp med nödvändighet blir en svår prövningsfråga 1 om avdragsrät

ten skall begränsas till de fall , där utgifterna verkligen är at t be

trakta som k ostnader för inkomstens förvärvande . Landskapsstyrelsen 

anser det ej heller lyckligt, att mödrar till små barn uppmuntras att 

taga förvärvsarbete utom hemmet. Till en del kan också stadgande·na om 

barn- och grundavdrag samt om invaliditetsavdrag och avdrag f ör ensam

stående familjeförsörjare anses kompensera ifrågavarande avdragsrätt. 

Landskapsstyrelsens majoritet har pä grund av det ovan anförda be

slutat att icke för orda · införande av särskilda avdrag f ör hemhjälp 1 

men att i st ället f öreslä höjning av avdraget för ensamstående familje

försörjare frå n 500 till 650 nymark (10 § 11 punkten) ävensom justering 

av de sociala avdragen i 11 §. 
De nu gällande stadgandena om barn- och grundavdragens belopp till

kom är 1961. Sedan dess har en så be tydande försämring av penningvär

det inträffat , at t bestämmelserna härom borde revideras . Från är 1961 
till år 1963 steg levnadskostnadsindex med drygt 9 % (från 141 till 
154 poäng). Antalet skattören i he la l andskapet ökade under samma tid 

med 22 %, varvid ökningen i Mariehamn utgjorde 28 % och i landskommu

nerna i medeltal 15 %. Skillnaden i de sistnämnda procenttalen torde i 

huvudsak vara en följd av befolkningsrörelsen. Sedan år 1963 har infla

tionen fortskridit ännu snabbare. Sålunda var levnadskostnadsindex för 

december 1964 hela 23 % högre än 1961 års index. Man kan därför räkna 

med att den beskattningsbara inkomsten för år 1964 även i l andskommu

nerna blir över 25 % högre än å r 1961 och att ytterligare höjning till 

är 1965 kommer att i nträffa. Då föreliggande l agändring skall tilläm

pas förs t vid be skattningen av 196 5 års inkomster, anser landskapssty

relsen en höjning av barn- och grundavdragen om minst 25-30 % vara mo

tiverad. Inkomstgränsen för fullt grundavdrag (det s.k. existensminimum) 

bör även höjas i motsvarande mån. 

För att förenkla stadgandena och ge l andskommuner na större möjlig

heter at t höja barnavdragen f öreslås, att samma gränser för dessa av

drag skola gäll a i landskommunerna och Mariehamn, De vidare gränser 

som blir följden härav, torde för Mariehamns del icke i praktiken med

föra någon sänkning av barnavdraget, t y stadsfullmäktige har under mån

ga är fastställt avdraget till det högsta ti llåtna beloppet. 

Landskap sstyre l sens f örslag framgår av följande -ablå, där beloppen 
ange s i nymar k : 

Barnavdrag : 

landskommuner 

Nuvar ande gränser Föreslagna gränser 

150-300 200-600 



Mariehamn 

Grund avdrag: 

landskommuner 

Marie hamn 

Inkomstgräns för fullt 

grund avdrag: 
landskommuner 

Mariehamn 

-7-
200-400 

200-800 

700-1200 

800 

1200 

056 

200-600 

300-1000 

1000..;; 1500 

1000 

1500 

Med ovan anförda motivering föreslår landskapsstyrelsen att maKimi

gränsen för avdrag enligt 11 § 6 mom. höjes till 1.500 nymark. 

På grund qV de förmåner, som den nya sjukf örsäkringslagen er bjuder 

anser landskapsstyrelsen det icke nödigt att föreslå höjning av maximi

beloppen för avdrag, som hänföra sig till kostnader för sjukdom. 

För att underlätta bedömningen av skattenämndernas förslag till de 

i 19 § kommunalskattelagen avsedda medelvärdena föreslås i 17 §, att 

skattenämnderna skulle åläggas att motivera sina förslag. 

Till följd av ändringen av 10 § 5 punkten föreslås justering av 19 § 
1 mom. a och b punkterna sålunda, att arbetsgivarens socialskyddsav

gifter och olycksfallsf örsäkringspremier för anställda även bliva av

dragbara vid beräkning av skattehektarvärdet och skattekubikmetervärdet. 

Härigenom komma i princip dessa avdrag att tillgodoräknas varje jord

brukare1 såsom om alla arbet en på lägenheten skulle utföras med lejd 

arbetskraft, även om h an i huvudsak utför dem själv. Detta bör dock ic

ke anses som en oskälig förmän, ty såsom arbetare på sin egen lägenhet 

har ju jordbrukaren eljest mindre sociala förmåner än en anställd ar
bet,,..are. 

Beträffande ändringarna i 19 § punkterna c, d och f hänvisas till 

det som anförts i samband med 4 §. 
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 
. ,(• 
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angående ändring av landskapslagen om kommunalbe skattning i land

skapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 4, 10, 11, 17 och 

19 §§ landskapslag en den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i 

landskapet Åland (20/56) 1 4, 11 och 19 §§ sådana de lyda i land

skapslagen den 4 juli 1962 (31/62) men 11 § 2 mom. sådant det lyder 

i l andskapslagen den 4 juli 1963 (28/63) och 10 § sådan den lyder 

i landskapslagen den 22 april 1961 men 1 0 § 8 a punkten sådan den 

lyder i landskapslagen den 4 juli 1963 (28/63 ) säsom följer: 

4 § . 
Sä som lantbruksfastighet 

ves. 
Enligt grunder -

Beskattningen av -

Beskattningen av -

( 2 mom.) -

( 3 mom.) 

(4 mom .. ) 

(1 mom.) - - - skogsbruk bedri-

dess produktionsförmåga. 

- - - för skattehektaren. 

- - - o,6. 

Såsom husbondelön beskattas värdet av den skattskyldiges inom lant

hushållningen på egen eller arrenderad lägenhet utförda arbete, led

ning av arbetet däri inberäknad, uppskattad i penningar till belopp, 

som bort erläggas åt avlönad person, dock med hänsyn tagen även till lä

genhet ens avkastningsfurmåga.Såsom husbondelön må icke fastställas högre 
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belopp än som motsvarar det kropps- och ledningsarbete, som av den 

skattskyldige kan utföras. 

Husbondelönen uppskattas utgående från lägenhetens areal i skatte

hektar enligt skattenämndens prövning, med högst fem procents avvikel

se från de av landskapsstyrelsen enligt 19 § fastställda medelvärdena. 

Föreligga sådana särskilda skäl, som nedan i 7 mom. nämnas , må likväl 

större avvikelser göras än ovan stadgas~ 

Skattbar husbondelön må minskas, därest 

1) den skattskyldiges arbetsförmåga under skatteåret varit varak

tigt nedsatt till följd av sjukdom, ålderdom, invaliditet eller annan 

liknande orsak9 

2) den skattskyldiga är kvinna9 

3) den skattskyldige under en betydande del av skatteåret vistats 

på annan ort eller utfört i 8 mom. avsett arbete eller ägnat sig åt 

annat förvärvsarbete eller åt allmänt uppdrag, såvitt därigenom erhål

lits skattbar inkomst; 

4) den skattskyldiges lägenhet är avlägset belägen inom kommunen ; 

eller 

5) där andra särskilda med ovannämnda jämförbara skäl föreli gga. 

Värdet av det arbete, som den skattskyldige utfört i samband med 

avverkning eller utdrivning av sina skogsprodukter vid leveransavtal, 

skall uppskattas pä basen av den ackordlönenivä ., enligt vilken land

skapsstyrelsen beräknat de olika virkessortimentens rotpriser vid fast

ställandet av skattekubikmeterns penningvärde, samt med beaktande av 

de avdrag, vilka äro medgivna i landskapslagen den 4 juli 1962 om vis

sa avdrag frän löneinkomst i kommunalbeskattningen (30/62). 
Värdet av det arbete, som husbondens barn eller andra familjemed

lemmar, hans hustru, hemmavarande sonhustru och gift dotter undantagna, 

utfört till förmån för lanthushåll och skogsbruk på lägenheten, skall 

skattenämnden uppskatta med beaktande av de ·medelvärdent som landskaps

styrelsen fastställer, och i övrigt med iakttagande av vad i 5, 6, 7 och 

·,;n c.- 8 mom. stadgats om taxering av husbondelönen och värdet av det arbete, 
1-rf s d å ri· : om en skattskyldige vid leveransavtal utfört till f örm n för skogs-

•.: hushållningen. 

;; · r ·~ Husbondelön och värdet av familjemedlemmars arbete till förmån för 

ca·r lägenhetens lanthushållning må sammanlagda icke överstiga de totala 

arbetsutgifter, som lanthushållningen på likartad lägenhet i allmänhet 

anses kräva. Vid beräkning av de totala arbetsutgifterna skall skatte

nämnden iakttaga det av landskapsstyrelsen fastställda medelarbetsvär

det per skattehektar med högst fem procents avvikelse. 
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Har fas tighets åkerodling omfattat minst 10 ar sådana växter, vil

kas odlande icke beaktats vid fastställandet av netto inkomsten per 

skattehektar och vilka kräva ett intensivare odlings sätt än vanligt ,. 

så skall den härav erhållna inkomsten taxeras särskilt utgå.ende från 

de verkliga intäkter och kostnader, som härröra av denna odling . Den 

åkerareal, vars avkastning sålunda taxeras, skall borträknas vid be

stämmandet av nettoavkastningen och arbe tsvärdet enligt mom. 31 6 och 

10 . 

Har fastighets - - - (12 mom . ) - - - vid beskattningen~ 

Har hemindustri bedrivits i samband med lantbruk eller har lantbru.ks-.. 

produkternas f örädliftg och omsättning i penningar skett på ett väsent

ligt annorlunda och fördelaktigare sätt än i kommunen i allmänhet el.ler 

har husdjursskötsel i väsentligt större omfattning än normalt bedrivits 

med huvudsakligen inköpta f odermedel , så skall inkomsten av dylik bi

näring beskattas särskilt. 

10 §. 
Skattskyldig är berättigad att från sin inkomst avdraga: 

1) för jord - - - (1 punkten) - - - erlagda legoavgifter ~ 

2) ränta å gäld ; 

3) såsom underhållskostnad för bostadshus i ett för allt högst fem

ton procent av den beräknade avkastningen från detsamma ; såsom under

hållskostnad för övriga byggnader skall, såframt de av den skatt skyldi

ge använts för annan förvärvsverksamhet än lantbruk~ godkännas kostna

dernas verkliga belopp; 

4) förlust av - - - - (4 punkten) - - - til l kapitalf örlust ; 

5) under skatteåret påförda folkpensions- och sjukförsäkringspremier 

samt skogsvårdsavgifter ävensom av gifter, som erlagts till arbetsl öshet s 
kassor ; 

6) avgifter till - - - ( 6 punkten) -· -· - vara delägare ~ 
7) premier.1 uppgående - - - (7 punkten) - - - beräknade återköpsvärde ; 
S) premier, som - - - (S punkten) - - -per familjem_edlem ~ 
Sa) d,ä han - - ~ (Sa punkten) - - - sjuhundrafemtto ~ark ~ 
9) läkar- och _: ~ - ( 9 pun~ten ) - - - annan orsak ; . . -

,l@} 8:~ -B~H~§· =·-·= = ~i§ I3BBH@fi~~ =-= = :i:~!11l~It@t~~~~f~~ ~~~Jft~~ i 
11) om den skatt skyldige icke är gift och under skatteåret förs ör jt 

sitt minderåriga barn, sexhundrafemtio nymark ? 

12) vad inhemsk - - - (12 punkten) - - - eller premiereserv; 

13) vad sparbank - - - (13 punkten) - - - andelskassornas säkerhets
fond. 

14 ) vad näring sidkare - - - (14 punkten) - - - och omsättningsrabatt ; 

15) vad arbet sgivare - - - (15 punkten) - - - härflyt;ande pensions-



ansvarighet 9 samt 
16) s~ som följd 
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(16 punkten) 

11 §. 
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- - - gottgörelsens belopp. 

Såsom barnavdrag skall från skattskyldigs inkomst ytterligare av-

. ··· dragas i enlighet med vad kommunens fullmäktige för var je skatteår be-

.1: sluta minst 200 och högst 600 nymark för varje barn eller adoptivbarn , 

som den skattskyldige på grund av sin försörjningsplikt försprjt och 

som före skatteårets ingång icke fyllt 16 år. 

: j 

Då hustru beskattas skilt, må avdrag beviljas den make , vilken en-

sam eller huvudsakligen försörjt barnet. För barn, som själv har in

komst, må avdrag g öras blott till den del sagda inkomst understiger 

det av fullmäktige fastställda beloppet. Utgöres barnets ovannämnda 

egna inkomster av löneinkomst ,.. må avdraget dock g öras till fullt belopp •. 

överstiger skattskyldig persons och hans makas sammanlagda inkomst 

efter i 8, 9 och 10 §§ nämnda avdrag jämte ovan i denna paragraf stad

gat avdrag i lan dskommun icke 1. 000 nymark,. må därifrån , i enlighet med 

vad kommunalfullmäktige för varje år be sluta,, göras ett grund avdrag med 

minst 300 och högst 1~000 nymark eller, om inkomsten överstiger 1.000 

.-t · · nymark, ett avdrag motsvarande nämnda belopp, minskat med 2 procent 

-~·.' för var je fullt belopp av 10 nymark, varmed inkomsten överstiger 1. 000 

nymark. 

Grundavdrag i Mariehamns stad må göras , om inkomsten efter i denna 

paragraf nämnda avdrag icke överstiger 1.500 nymark, i enligh e t med vad 

; ;., stadsfullmäktige för varje åijbesluta, med minst 1 •. 000 och högst 1 • .500 

-' · nymark, eller om inkomsten överstiger 1.500 nymark, ett avdrag motsva

rande nämnda belopp, minskat med 1 procent för varje fullt belopp av 

10 nymark, varmed inkomsten överstiger 1 . 500 nymark. 

Då äkta - - - (5 mom.) - - - större inkomsten. 

Har skattskyldig persons skattebetalningsf örmåga genom studier, un

derhåll av annan nära anhörig än hans minderåriga barn, som varit i 

hans omedelbara vård , eller på grund av egen eller närstående persons 

höga ålder., sjukdom, oly.cksfall; invaliditet eller annan sådan orsak 

väsentligen nedgått, kan från inkomsten avdragas högst 1.500 nymark. 

Från avliden - - - (7 mom.) - - - sin försörjning. 

17 §. 
Skattenämnden tillhör att före utgången av november månad uppg öra 

motiverat förslag till de i 19 § nämnda beskattningsgrunderna. 

19 § . 
För beskattningen av i 4 § och 6 § punkterna 6 och 7 nämnda inkoms

ter åligger det landskapsstyrelsen att, oberoende av om anäärkning 
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gjorts mot skattenämnds förslag eller· ej, vidtaga sådana ändringar, 

som äro nödiga för att beskattning en må bliva riktig och i hela land

s~apet enhetlig, och_ därvid för det skatteår, under vilket skattenämn

dernas förslag tillkommit, fastställa 

a) för odlad mark, likaså för ängsmark och betesmark, ett skatte

hektarvärde 1 som utgör den. nettoavkastning, vilken, med beaktande av 

gängse drifts- och underhällskostnader, arbetslöne~ och skälig värde~ 

min~kning, beräknas uppstå i de olika kommunerna pä en hektar mark av 

etthundra poängs bonitet; 

b) för skogsmark ett penningvärde per skattekubikmeter, som beräkDaS 

uppstå i de olika kommvnerna med beaktande av gängse arbetslöner och öv

riga produktionskostnader, dock med undantag av skogsvårdsavgifter; i 

samband härmed ska ll landskapsstyrelsen för varje i skattekubikmetern 

ingående virkessortiment besluta, vilka ackordlöner, som i medeltal 

skola anses ha utgått för avverkning och utdrivning av en måttenhet 

virke; 

c) husbondelönens medelvärde per skattehektar för lägenheter av olika 

storlek, beräknad med hänsyn till den allmänna lönenivån för lantarbeta

re i kommunen och till det kropps- och ledningsarb( eHe, som lanthushål

let på olika stora lägenheter i medeltal anses kräva; landskapsstyrelsen 

äger även fastställa de grunder, enligt vilka husbondelönen skall sän

kas, då den skattskyldige i betydande utsträckning ägnat sig åt i 4 ~ 

8 mom . avsett arbete ; 

d) ett medelvärde per -skattehektar av det ledningsarbete en husbonde, 

som själv icke deltagit i kroppsarbetet, kan anses ha utfört genom att 

förestå lägenhetens ekonomi samt leda och planera arbetena; 

e) medelvärden för - - - (e punkten) - - - medelvärden fastställas ; 

f) medelarbetsvärdet per skattehektar, vilket beräknas motsvara det 

totala lanthushållsarbete , som i allmänhet erfordras vid gängse od

lings- och produktionssätt; 

g) vilka växtslag, som under skatteåret skola anses hava utgjort i 

4 § 11 mom. avsedda specialodlingar ; 

h) den procentuella - - - (h punkten) - - - och skogsmark ~ samt 

i) värdet av - (i punkten) - - - olika kommunerna. 

Till ledning - - - ( 2 mom.) - - - nämnda beskattningsgrunder ~. 

Denna landskapslag tillämpas första gången vid beskattning en av 

1965 års inkomster. 
Mariehamn, den 25 febru~ri 1 65 'l . 

på land .,~s ;f;yrre lsens vägnar: (~ J 
Lantråd g~/tJ - an~~ · / tfl,k ·/'/ 1d;;;'1 ~. I 

· 7 Lagberedningssekreterare 7 oli Sundma • . ;i 
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Högsta förvaltningsdomstolen har i utslag den 18 mars 1964 funnit _, 

att såsom lantbrukarens skattepliktiga inkomst enligt 82 § 3 mom. för

ordningen angående kommunalförvaltning på landet bör räknas till det 

arbete han utfört til l förmån för sin lant- och skogshushållning, däri 

inberäknat det arbete han utfört vid avverkning och utkörning av virke, 

som han sålt från sin egen skog såsom leveransaffär, uppskattat till 

det belopp~ som för detta arbete har bort erläggas till en avlönad per

son. I ett annat beslut av samma datum har Högsta förvaltningsdomstolen 

funnit , att vid fastställandet av värdet av det arbete, som jordbruka

rens son utfört för sin faders lant- och skogshushållning jämte andra om

ständigheter borde beaktas även att sonen hade avverkat och kört virke 

som hans fader sålt från lägenhetens skog såsom leveransaffär. Då Högsta 

förvaltningsdomstolen i sina ovan avsedda utslag - med avvikelse från 

sin tidigare s tåndpunkt - nu tydligt intagit den ståndpunkten, att även 

sådant arbete, som i samband med försäljning såsom leveransaffär från 

den skattskyldiges egen skog utförts vid avverkningen och utkörningen 

av virket, uppskattas till det belopp som för detta arbete bort erläg

gas till en avlönad person, bör beaktas vid uppskattningen av värde t av 

såväl det arbete, som den skattskyldige själv utfört till förmån för sin 

lant- och skogshushå llning, som arbetet, vilket medlem av hans familj ut

fört till förmån för hans lant- och skogshushållning, har rinansministe

riet funnit gott för åstadkommande av ett enhetligt förfarande med stöd 

av 10 § förordningen om inkomst- och förmögenhetsskatt, medde la fö ljande 

föreskrifter för uppskattning av sådant arbetes penningvärde, som har 

utfört s i samband med leveransaffär. 

Har skattskyldig under skatteåret sålt skog genom leveransaffär och 

därvid själv utfört avverkningsarbete eller virkeskörning, beräknas det 

arbete han sålunda utfört enligt antalet använda arbetsdagar och den 

dagslön som tillämpa s per arbetsdag . I skattedeklarationsblanketterna 

(blankett 2) för idkare av lant- och skogshushållning sid. 3 p. 9, upp

manas den skattskyldige uttryckligen att uppgiva antalet arbetsdagar, 
som han använt till sådant leveransarbete. 

Enligt gällande kollektivavtal för skog sbranschen är den l ägsta dags-
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1önen i skogsarbete - eller l ön som erlägges till avl önad person - 1 2 

mark 70 penni. Uppgifter om vem s om i kommunen sålt skog under skatte

året genom leveransaffär kan skattenämnden inskaffa hos kommunens skogs

nämnd, till vilken enligt lag meddelande om skogsf örsäljning skall gö

ras, eller hos den lokala skogsvå r dsföreningen . 

Har leveransarbete pågått högst 30 dagar 1 kan till v ärdet av det ar

bete, som den skat tskyldige utfört till förmån för sin lant- och sk ogs

hushållning och som fastställts enligt anvisningarna i finansministeri

ets cirkulär m vero 400 av den 21 januari 1964, läggas hela det uppskat

tade värdet av leveransarbetet , emedan vid uppskattningen av ovan avsed

da arbetets v ärde förutsättes, att den skattskyldige icke utför arbete 

till förmån för sin lant- och skog shushållning under längre tid än 11 

mänader. Har skattskyldig däremot arbet at i sin egen skog över en må~ad 

eller jämte sådant arbete eller uteslutande varit i annat förvärvsarbe~ 
te, kan värdet av det arbete som den skattskyldige utfört till förmän 

för sitt lantbruk , såsom i ovan nämnda cirkulär förutsattes, i skälig 

män sänkas. Härvid bör dock observeras , att vid fastställande av rikt

värdena för arbetet beaktas, att på små lägenheter (mindre än 10 ha od

lat) arbetet icke förslår för husbonden under hela året , varför först 

flera mänaders bortvaro från lägenh.eten medför sänkning av värdet av det 

arbete , som utförts till förmån för lantbruket . 

Finansminister Esko Rekola 

Re geringsrå d Lauri Hervonen . 
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ÅLANDS SKATTEBYR~ 

Mariehamn 22.2.1965. 

För är 1964 har beloppe · 

ligt följande: 

Kornmun 

Marieharnn 

Brändö 

Eckerö 

Finstr örn 

Föglö 

Ge ta 

Hamrnarland 

Jomala 

Kumlinge 

KbK:ar 

Lem land 

Lumparland 

S8 ltvik 

Sot tunga 

Sund 

Vårdö 

av 
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Ålands landskapsstyrelse. 

Vicehäradshövding R. Sundman. 

grund- och barnavdragen fastst ällts en-

Grund avdrag Barnavdrag 
1.200 mark 400 mark 

200 Il 200 Il 

200 Il 200 Il 

500 " 300 Il 

350 Il 200 Il 

300 Il 250 Il 

250 Il 180 Il 

600 Il 300 Il 

200 Il 200 I l 

250 It 150 " 
200 Il 200 Il 

200 Il 200 Il 

700 11 250 Il 

200 Il 180 " 
300 It 250 It 

300 Il 200 " 
Skattedirekt ör Jarl Herrnansson. 

( St ärnpe 1) • 
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R Ä T T E L S E. 

I landskapsstyrelsens framställning N2 2/1965 med förslag till 

landskapslag _om kommunalbeskattning i landskapet lland har bortfallit 

en mening pä s. 9. I det nedan transumerade 8 mom~ i 4 § mitt på nämn

da sida bör följande tillägg göras: 

Värdet av det arbete, som den skattskyldige - (8 mom.) - - -

i kommunalbeskattningen (30/62). Från de av landskapastyrelsen fast

ställda me~elackordlönerna må skattenämnden göra högst fem procents 

avvikelser. 

Mariehamx:i, den 4 

I 


